


қаптамадан бірге пәшкеге 

салынған. 
6 Депакин хроносфера 

500мг №30 

Депакин  хроно 

таблеткалары, үлбірлі 

кабықпен капталған  500мг, 

30 таблеткадан картон 

қорапшаға салынған. 

Қапт. 500 

7 Карбамазипин200мг №50 Карбамазепин таблеткалары 

200мг по 10 таблеткадан  

пішінді ұяшықты қаптамада  

Пішінді ұяшықты 5 

каптамадан картон 

қорапшаға салынған. 

 

Қапт. 500 

8 Респонгил 2мг   №20 Респонгил таблеткалары, 

үлбірлі кабықпен капталған   

2мг  10 таблеткадан  пішінді 

2 қаптама картон қорапшаға 

салынған. 

 

Қапт. 400 

9 Цикладол 0.02 №50 Цикладол таблеткалар, 0,02, 

дөңелек пішінді ұяшықты 

қаптамаға 10 таблеткадан 

салынған. 

4 пішінді ұяшықты қаптама 

картон қорапшаға салынған. 

 

Қапт. 400 

  Жалпы тізімдегі дәрілік препараттар 

10 

Диклофенак 75 мл № 5 

Қосымша заттар: бензил 

спирті, пропиленгликоль, су 

д/и. Ерітінді. 25 мг / 3 мл: 

амп. 5 дана. 

Қапт. 50 

11 

Аскорбин қышқылы 5%-

2,0 №10 

Шыны ампулада 2 мл.  10 

ампула пышақпен немесе 

ампулаларды ашуға 

арналған скарификатормен 

бірге гофралауға арналған 

қағаздан жасалған 

гофрленген жапсырмасы бар 

картон қорапқа салынады. 

Қапт. 80 

12 

Тиамин 1 мл № 10 

Шыныдан жасалған 

ампулаларға 1 мл. 10 ампула 

пышақпен немесе 

ампулаларды ашуға 

арналған скарификатормен 

бірге гофралауға арналған 

қағаздан жасалған 

гофрленген жапсырмасы бар 

картон қорапқа салынады 

Қапт. 100 

13 

Глюкоза 5%-200,0 

Инфузияға арналған ерітінді 

5%. 

200 мл және 400 мл 

препараттан қанға, 

трансфузиялық және 

Флакон 500 



инфузиялық препараттарға 

арналған шыны 

шөлмектерге сыйымдылығы 

тиісінше 250 мл және 450 

мл, резеңкеден жасалған 

тығындармен тығындалған 

және алюминий 

қалпақшалармен 

қаусырылған. 
14 

Глюкоза 40%-5мл 10 

Көктамыр ішіне енгізуге 

арналған ерітінді 400 

мг/мл.бейтарап шыны 

ампулаларына 10 мл-ден. 10 

ампуладан қолдану 

жөніндегі нұсқаулықпен 

және ампулаларды ашуға 

арналған пышақпен немесе 

ампулалық 

скарификатормен бірге 

картон қорапқа салынады. 

Қапт. 50 

15 

Каптоприл №40 

Поливинилхлоридті 

үлдірден және алюминий 

фольгадан жасалған пішінді 

ұяшықты қаптамадағы 10 

таблеткадан. 4 пішінді 

ұяшықты қаптамадан 

Қапт. 20 

16 

Пиридоксин гидрохлорид 

(витаминВ6) 

Шыныдан жасалған 

ампулаларға 1 мл. 10 ампула 

пышақпен немесе 

ампулаларды ашуға 

арналған скарификатормен 

бірге гофралауға арналған 

қағаздан жасалған 

гофрленген жапсырмасы бар 

картон қорапқа салынады. 

Қапт. 100 

17 

Кеторол30мг/мл1мл  №10 

1 мл препарат кәріптас түсті 

шыны ампулаларға 

құйылады. 

10 ампуладан 

поливинилхлоридті үлдірден 

және лакталған басылған 

алюминий фольгадан 

жасалған пішінді ұяшықты 

қаптамаға салады. 

Қапт. 20 

18 

Кетотифен 1 мг №30 

Қатты, жасыл жартылай 

мөлдір ПВХ 

үлдірден/алюминий 

фольгадан жасалған пішінді 

ұяшықты қаптамаға 10 

таблеткадан салынған. 

Қапт. 2 

19 

Левомицетин №10 

Пішінді ұяшықты орамдағы 

10 данадан 500 мг 

таблеткалар 

Қапт. 50 

20 

Лидокаин  1% 3,5мл №5 

Инъекцияға арналған 

ерітінді 10 мг/мл: 

Қапт. 30 



тығыздығы төмен жоғары 

қысымды полиэтиленнен 

жасалған полимерлік 

ампулаларда 5 мл және 3.5 

мл. 
21 

Бисопролол 5мг№30 

10 таблеткадан 

поливинилхлоридті үлбірден 

және алюминий фольгадан 

жасалған пішінді ұяшықты 

қаптамаға салады. 

Қапт. 20 

22 

Цианокобаламин 

(витамин В12) № 10 

Шыныдан жасалған 

ампулаларға 1 мл. 

10 ампула пышақпен немесе 

скарификатормен бірге 

ампулаларды ашу үшін 

гофрленген қағаз 

жапсырмасы бар картон 

қорапқа салынады. 

Қапт. 100 

23 

Магния сульфат25% 5,0 

№10 

5 мл препараттан шыны 

ампулаларға. 

10 ампула пышақпен немесе 

скарификатормен бірге 

ампулаларды ашу үшін 

заттаңба-бандероль 

жапсырылған картон 

қорапқа салынады. 

Қапт. 30 

24 

Мидокалм 150 мг. 

10 таблеткадан 

поливинилхлоридті үлбірден 

және алюминий фольгадан 

жасалған пішінді ұяшықты 

қаптамаға салады. 

Қапт. 50 

25 

Натрий хлорид 0,9%-

200,0 

Инфузияға арналған 

ерітінді, 0.9% - дан 100 мл, 

200 мл, 250 мл, 400 мл және 

500 мл препарат, ұстағышы-

ілгегі бар полипропиленнен 

жасалған, резеңке астары 

бар полипропилен 

қақпақтармен тығындалған 

және ашуға арналған үзбелі 

сақинасы бар қалпақшамен 

жабдықталған, құтыға 

пісірілген құтыға. 

Флакон 100 

26 

Омегаст 20мг №30 

7 немесе 10 капсуладан 

алюминий форматынан және 

басылған алюминий 

фольгадан жасалған пішінді 

ұяшықты қаптамаға 

салынады. 1, 3, 5 (10 капсула 

үшін) немесе 2 (7 капсула 

үшін) контурлы қаптамадан 

Қапт. 50 

27 

Новокаин 0,5%-5,0 №10 

Инъекцияға арналған 

ерітінді 0,5% 

Бірге 2 пішінді ұяшықты 

қаптамадан 

Қапт. 30 



ашу үшін пышақпен немесе 

скарификатормен. 
28 

Перекись водорода 3%-

100.0 

100 мл - полиэтилен 

Құтылар (50) - картон 

қораптар. 

флакон 100 

29 

Повидон йод 100мл 

Полиэтилен тығындармен 

тығындалған ақ түсті 

полиэтиленнен жасалған 

флакондарда, флакон-

тамшылатқыштарда, 

флакон-спрейлерде 100 мл-

ден. 

флакон 70 

30 

Престариум 5мг №30 

30 таблеткадан 

полипропилен контейнеріне 

салады. 1 контейнерден (5 

мг және 10 мг доза үшін) 

немесе 3 контейнерден (10 

мг доза үшін) 

Қапт. 20 

31 

Спирт этиловый 90%-30,0 

Сыртқа қолдануға арналған 

ерітінді 90% 

30 мл, 50 мл препараттан 

полиэтиленнен немесе 

полимерлік материалдардан 

тығындап-бұрау 

біріздендірілген пластмасса 

қақпақтары немесе 

қақпақтары бар полиэтилен 

тығындармен тығындалған 

шыны құтыларға. 

флакон 120 

32 

Тетрациклиновая мазь 

сырт.3% 15г 

Сыртқа қолдануға арналған 

жақпамай 3% 

15 г - алюминий түтіктері (1) 

- картон қораптар. 

туба 20 

33 

Урсозим 250мг №60 

Поливинилхлоридті 

үлдірден және лакталған 

басылған алюминий 

фольгадан жасалған пішінді 

ұяшықты қаптамадағы 10 

капсуладан. 3, 5, 6 немесе 12 

пішінді ұяшықты 

қаптамадан 

Қапт. 30 

34 

Тромбопол 75мг №30 

Ішекте еритін қабықшамен 

қапталған 75 мг таблеткалар 

поливинилхлоридті үлбірден 

және алюминий фольгадан 

жасалған пішінді ұяшықты 

қаптамаға 10 таблеткадан 

оралады. 3 немесе 6 пішінді 

ұяшықты қаптамадан 

Қапт. 30 

35 

Цефамед 1,0г 

Инъекцияға ерітінді 

дайындауға арналған ұнтақ, 

1.0 г еріткішпен жиынтықта 

(лидокаин гидрохлориді, 

инъекцияға арналған 1% 

ерітінді) 

флакон 150 

36 

Фуросемид 1%2мл№10 

Инъекцияға арналған 

ерітінді 10 мг/мл-ден 2 мл-

Қапт. 20 



ден шыны ампулаларға. 10 

ампула пышақпен немесе 

скарификатормен бірге 

ампулаларды ашу үшін 

гофрленген қағаз 

жапсырмасы бар картон 

қорапқа салынады. 
37 

Энам 5мг №30 

Поливинилхлоридті 

үлдірден және лакталған 

басылған алюминий 

фольгадан жасалған 

контурсыз тұтқырсыз 

қаптамаға 10 таблеткадан. 

Қапт. 50 

38 

Смекта (порошок) 

Ішке қабылдауға арналған 

суспензияны дайындауға 

арналған ұнтақ 

ламинатталған алюминий 

фольгамен және 

полиэтиленмен қағаздан 

жасалған пакеттерге 

салынады. 10 қалташадан 

медициналық қолдану 

жөніндегі мемлекеттік және 

орыс тілдеріндегі 

нұсқаулықпен бірге картон 

қорапқа салынған. 

Қапт. 10 

39 

Хилак-форте 100 мл 

30 мл және 100 мл-ден 

қорғаныш сақинасы және 

тамшылатқыш тығыны бар 

бұралатын пластмасса 

қақпағы бар қоңыр 

шыныдан жасалған 

құтыларға, 1 құтыдан 

салынады. 

флакон 10 

40 

Дюфалак 1000 мл 

200 мл, 500 мл және 1000 мл 

препараттан тығыздығы 

жоғары полиэтиленнен 

жасалған, бұрандалы 

полипропилен қақпағы бар 

құтыларға салынады. 

Қақпақтың үстіне 

полипропиленнен жасалған 

өлшеуіш қақпақ қойылады. 

флакон 5 

41 

Имодиум № 50  

капсулада 

Корпусы қою сұр түсті және 

қақпағы жасыл түсті № 4 

қатты желатинді капсулалар. 

Капсулалардың ішіндегісі-ақ 

түсті ұнтақ. 16 капсуладан 

поливинилхлоридті үлбірден 

және лакталған басылған 

алюминий фольгадан 

жасалған пішінді ұяшықты 

қаптамаға салады. 

Қапт. 10 

 42 Капли Левомецитиновые 

глазные 30 мг 

  Қапт. 30 



Көз тамшылары 0.25%: фл-

тамшы. 5 мл немесе 10 мл 
43 Капли Левомецитиновые 

ушные 30 мг                                       

                                                          

Көз тамшылары 0.25%: фл-

тамшы. 5 мл немесе 10 мл               

 

Қапт.                     

 

30 

 
44 

супрастин № 5 ампулада 

1 мл-ампулалар (5) - картон 

қораптар. 

Қапт. 30 

45 

мазь Лоринден С 15гр 

15 г - ішкі беті лакталған 

алюминий түтікшелер ( 1) - 

Картон қорапшалар. 

Қапт. 30 

46 

Бисептол 428 мг № 20 

 ақ, сарғыш түсті, дөңгелек, 

жалпақ, қауіпті және 

"Bs"гравюрасы бар. 

20 дана - блистер (1) - 

картон қораптар. 

Қапт. 30 

47 

Но-Шпа табл 

үлбірлі қабықпен қапталған 

таблеткалар 24 дана-блистер 

(1) - Картон қорапшалар. 

Қапт. 20 

48 

Панкреатин № 60 таб 

ішекте еритін қабықшамен 

қапталған таблеткалар 25 ЕД 

№ 60 

Қапт. 20 

49 

КБУ кл."Б" 10 л  

пакеттермен 

Медициналық заттарды 

қауіпсіз жоюға арналған “B” 

классты қорап. 10 мл ішкі 

және сыртқы пакеттерімен. 

 300 

50 

Бинттер  7*14ст 

Техникалық талаптарға сай 

медициналық ағартылған 

дәкеден жасалған таңғыш. 

 500 

51 

Медициналық бахилдер 

Стерильді емес бір реттік, 

тоқылмаған материалдан 

жасалған аяқ киім 

жабындары. 

 1000 

52 

Маска о/р  

Медициналық бет маскасы – 

әр түрлі ықтимал патогенді 

микробтардан, 

микроорганизмдерден, 

вирустардан, 

бактериялардан, ауадағы 

ластаушы заттардан 

қорғауды қамтамасыз етеді. 

 20000 

53 

Салфетки спиртовые 

№100 

Стерильды антисептикалық 

спиртті бір реттік 

қолданылатын салфетка 

(70% этил спирті). 

Дезинфекциялық өңдеу 

инъекцияға дейін және 

кейін. 

 100 

54 

Система  

Инфузиялық ерітінділерді 

құюға арналғаг система: 

ине, инеге арналған 

қорғаныс қалпақ, инеге 

арналған адаптер. 

 1000 

55 

Перчатки н/ст 100 шт 

Каучук ағашының 

шырынынан алынған табиғи 

летекстен жасалған. 

Латекстің серпімділігінің 

арқасында, қолғаптар 

 2000 




